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הנהלה בכירה

ד אמנון ברנר"עו
ל כספים"סמנכ

כיהן בתפקידים משפטיים 
במשך וחשבונאיים ברשות ניירות ערך

.כארבע שנים
בעל תואר במשפטים ומנהל עסקים 
עם התמחות בחשבונאות מהמרכז  

.הבינתחומי בהרצליה

אריאל פרדו
, בעל שליטה

*דירקטור ומנהל עסקים ראשי
מנהל העסקים הראשי בחברה

.  2012משנת 
.2010פעיל בחברה החל משנת 

בעל תואר בכלכלה וסטטיסטיקה  
.מאוניברסיטת תל אביב

ל"מנכ

כיהן במספר תפקידי ניהול בכירים 
15-בל קבוצת "וכמנכ

במהלך כהונתו  . השנים האחרונות
הוביל תהליכי צמיחה מואצים  

שימש כיועץ עסקי לחברות  . ומוצלחים
.מתחומים שונים
דיפלומטיה  , בעל תואר ראשון בממשל

ואסטרטגיה ותואר שני במנהל עסקים 
.מהמרכז הבינתחומי בהרצליה

רני קאירי

על ידי החברההזומנאשר , הכללית של בעלי המניות של החברההאסיפהר דירקטוריון על ידי "בכפוף לאישור תנאי כהונתו כיו( חלף תפקידו כמנהל עסקים ראשי)ר הדירקטוריון "מונה כיו* 
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תמונת מצב 
תוצאות והשפעות

הגדלת תיק האשראי  
תוך טיוב התיק והקפדה  

על מדיניות צמצום  
חשיפה לסיכוני  

* אשראי

החברה אינה חשופה לענפי פעילות  -צמצום החשיפה לסיכוני אשראי 
לדוגמת תיירות וקמעונאות, אשר נפגעו באופן ישיר מהמשבר

הידוק נהלי חיתום

חיזוק בטוחות מקרב הלקוחות

-הגדלת תיק האשראי תוך שמירה על יחס הון למאזן גבוה
₪מיליון 150-נכון לסוף הרבעון עמד תיק האשראי על כ

בסוף הרבעון הקודם₪מיליון 130-לעומת כ

הגדלת שיעור ההפרשה הכללית להפסדי אשראי חזויים לאור המשך 
אי בהירות מצב המשק

האסטרטגיה להתמודדות עם משבר הקורונה והתאמת נהלי מתן האשראי 
אפשרו לחברה להגדיל את פעילותה ברבעון  , בהתאם לסיכוני התקופה

:תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה2020השלישי לשנת 

30.6.20בהשוואה לתיק האשראי ביום * 
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נתונים כספיים  Q3

הכנסות מימון נטו
* מהפעילות השוטפת

13.2%+
Q2 2020לעומת 

18.5%+
לעומת הרבעון 

המקביל אשתקד

יחס הון עצמי 
מוחשי למאזן נטו  

-העומד על כ

30%
44

יתרות נזילות היקף מסגרות  
האשראי בתאגידים  

הבנקאיים
₪מיליון ₪מיליון 132

ח "בנטרול הכנסה מרכישה עצמית של אג* 
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% 31ימים30עד 

54%ימים31-60

75%ימים61-90

84%ימים91-120

100%ימים121<

11.96%

21.97%

31.22%

41.19%

51.18%

61.15%

71.12%

81.12%

91.10%

101.07%
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הכנסות מימון
( ₪אלפי )הכנסות מימון ברוטו ונטו 
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Q3 2020-וQ2בנטרול רווח מרכישה עצמית של אגרות חוב ב *

2721

4029

ברוטו      נטו
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גיוון מקורות  
215מימון

ח"מיליון ש

ח"אג

M132

M47-כ

36M

של  קווי אשראי בסך כולל
ח"מיליון ש132-כ

בנקים3-ב

'ח א"סדרת אג•
יציב Baa2-דירוג•

ח  "מיליון ש36-כ
יתרה לפירעון

הון 
עצמי  
מוחשי

קווי 
אשראי
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יישום תכנית אסטרטגית
התרחבות גיאוגרפיתגידול בתיק האשראי

הגדלת תיק האשראי 
בכפוף למדיניות אשראי  

מעודכנת לתקופת הקורונה

המשך גידול בגיוס לקוחות קצה
עבודה ישירה✓
יוס סוכניםג✓
פתיחת סניפים✓
מיתוג מחדש✓

סניף חיפה 
2020אוגוסט 

סניף צפון  
2020אוקטובר 
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"גיבוי איתן"לפעילות חברת הבת 
במהלך הרבעון החברה השיקה את 

"חוסן מבית גיבוי אחזקות"המותג 
המאגד את פעילותה בתחום  

האשראי החוץ בנקאי לעסקים תחת 
.חברת הבת גיבוי איתן

המותג החדש מייצג את ערכי  
,  מקצועיות-החברה המובילים 

בטחון ויציבות, הוגנות
ומבטא את הדרך ותרומת החברה  

בהובלה וליווי לקוחותיה באתגרים  
עבור יציבות וצמיחה, פיננסיים

המהלך מהווה מרכיב משמעותי  
באסטרטגיית החברה לפניה ישירה  

ללקוחות
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(₪אלפי )מאזן 
נכסים

31ליום בספטמבר30ליום 
בדצמבר

202020192019
:נכסים שוטפים

4,57117,6693,382מזומנים ושווי מזומנים
149,243145,577153,504נטו, אשראי ללקוחות לזמן קצר

29813838חייבים ויתרות חובה
1,2979151,295נכסי מיסים שוטפים

155,409164,299158,219כ נכסים שוטפים  "סה

:נכסים שאינם שוטפים
218468315נכסי מסים נדחים

1,844481539שטרות והמחאות לגביה לזמן ארוך
1,1941,1701,161רכוש קבוע נטו

7831,024963נכס בגין זכות שימוש  

4,0393,1432,978כ נכסים שאינם שוטפים  "סה

159,448167,442161,197כ נכסים  "סה

והוןהתחייבויות
31ליום בספטמבר30ליום 

בדצמבר
202020192019

:התחייבויות שוטפות
83,00075,63879,096התחייבויות לתאגידים בנקאיים
11,91515,42315,383חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
8323980התחייבות בגין מיסים שוטפים

-51-צדדים קשורים ובעלי עניין
1,1555,0242,232זכאים ויתרות זכות

15523784ספקים ונותני שירותים
275275275התחייבות בגין חכירה 

96,58396,88797,150כ התחייבויות שוטפות"סה

:התחייבויות שאינן שוטפות
15,84235,79228,152אגרות חוב
8,0008,0008,000שטרי הון

3815238הטבות לעובדים
581823764התחייבות בגין חכירה 

24,46144,76736,954כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה
121,044141,654134,104כ התחייבויות"סה

הון
20,93812,01012,010פרמיה על מניות

4,9334,5524,713קרנות
12,5339,22610,370יתרת עודפים

38,40425,78827,093כ הון "סה
159,448167,442161,197כ הון והתחייבויות  "סה
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(  ₪אלפי )עיקרי דוח רווח והפסד 
חודשים  תשעהלתקופה של 

בספטמבר30שהסתיימה ביום 
(ח"באלפי ש)

חודשים  שלושהלתקופה של 
בספטמבר30שהסתיימה ביום 

(ח"באלפי ש)

לשנה שהסתיימה ביום  
בדצמבר  31

(ח"באלפי ש)
20202019202020192019

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)
12,88310,8924,2574,06215,344הכנסות מימון

--1,434-37רווח מרכישה עצמית של אגרות חוב
14,31710,8924,2944,06215,344כ הכנסות מימון"סה

:הוצאות מימון
1571965251248הוצאות מימון לבעלי שליטה

2091276970196הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה
3,3053,1261,0561,3414,447אגרות חוב  , הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים

3,6713,4491,1771,4624,891כ הוצאות מימון"סה

10,6467,4433,1172,60010,453נטו, הכנסות מימון
1,177397240162830הוצאות בגין הפסדי אשראי חזויים

9,4697,0462,8772,4389,623נטו בנכוי הפרשה להפסדי אשראי חזויים, הכנסות מימון
5,9744,4331,9141,4595,676הוצאות הנהלה וכלליות

5988322264721,061הוצאות מכירה ושיווק
--11-11הוצאות בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

19,226--19,226-הוצאות רעיוניות בגין רישום למסחר  
)16,340(726507)17,445(2,886לפני מיסים על ההכנסה( הפסד)רווח 

723417188147378מיסים על ההכנסה
)16,718(538360)17,862(2,163נקי( הפסד)רווח 
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חברה ותיקה בעלת
צוות ניהולי מנוסה

גידול  
בתיק האשראי

הגדלת פעילות  
לקוחות קצה

ניהול סיכוני אשראי  
שמרני ומקצועי

בעלת רישיונות  
מורחבים למתן אשראי

שמירה על יחסים  
פיננסיים חזקים
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